
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ 

« 19»  вересня  2018 року                                                

 Про внесення змін до рішення сесії
 Нижньосироватської сільської ради 
 від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік»

          Відповідно до частини 8 статті  78 Бюджетного кодексу України,
керуючись п.23 статті  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  у  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  сільська  рада
ВИРІШИЛА:
   1. Унести до рішення тринадцятої (позачергової)  сесії сьомого скликання
від  22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» (  з  урахуванням
змін,  внесених чотирнадцятою сесією сьомого  скликання  від  23.02.2018р.,
п’ятнадцятою  сесією  сьомого  скликання  від  18.05.2018р.,  шістнадцятою
сесією  сьомого  скликання  від  25.06.2018р.,  сімнадцятою  сесією  сьомого
скликання  від  19.07.2018р.,  вісімнадцятою  сесією  сьомого  скликання  від
21.08.2018р.дев’ятнадцятою  сесією  сьомого  скликання  від  30.08.2018р.)
наступні зміни:
  1.1 Викласти пункти 1, 2, 6, 7, 15  та додатки: №2, №3, №4, №5, №6 у новій 
редакції:

   «1.  Визначити на 2018 рік:
-   доходи сільського бюджету  у  сумі  41527,7  тис.  грн.,  в  тому числі

доходи  загального  фонду  сільського  бюджету 40821,4  тис.  грн.,  доходи
спеціального фонду сільського бюджету 706,3 тис. грн. згідно з додатком №1
до цього рішення;

- дефіцит сільського бюджету у сумі 3775,9 тис. грн.,

в тому числі профіцит загального фонду сільського бюджету  1925,4 тис.грн.,
що склався за рахунок: 

спрямування  вільного  залишку  коштів  сільського  бюджету  на
збільшення бюджетних призначень 3655,7 грн.;

передачі  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  5581,1  тис.  грн.,  згідно  з  додатком  №  5  до  цього
рішення.

        - дефіцит спеціального  фонду  сільського бюджету  у  сумі  5701,2
тис.грн.,  джерелом покриття якого визначити:



     спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду сільського
бюджету на збільшення бюджетних призначень 120,1 тис.грн.,

 надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) в сумі 5581,1 тис грн., згідно з додатком №5 до цього
рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 45303,6 тис. грн., в тому числі
видатки  загального  фонду  сільського бюджету 38896,0  тис.  грн.,  видатки
спеціального фонду сільського бюджету 6407,6 тис. гривень;

       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
сільського  бюджету  на  2018 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами,  у тому числі  по загальному фонду 38896,0 тис.
грн. та спеціальному фонду 6407,6 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього
рішення;

     6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі  40580,5 тис. грн. згідно з додатком
№ 3 до цього рішення;

     7. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4
до цього рішення;

    15. Затвердити на  2018 рік  перелік об’єктів,  фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до
цього рішення». 

Сільський голова                                  Суспіцин В.Ю. 
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